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NA STADIONU V BEDŘICHOVĚ JE NĚKOLIK NOVINEK
TISKOVÁ ZPRÁVA, Bedřichov 5.června 2009
Tento týden přibylo na stadionu v Bedřichově několik novinek – naplno se rozběhly stavební práce
na výjezdech ze stadionu a na 5 km trati a od tohoto víkendu také v Bedřichově na stadionu funguje
internetové připojení, které mohou využít všichni zájemci.

STAVEBNÍ PRÁCE NA STADIONU
V pondělí 8.června se začne s hlavními pracemi na rekonstrukci 5 km běžecké trati v Bedřichově. Z tohoto
důvodu velmi žádáme návštěvníky a zejména cyklisty, aby dbali na svou bezpečnost a respektovali
výstražné cedule na stavbě. Práce skončí ještě letos na podzim, aby mohli lyžaři v zimě využívat nově
zrekonstruovanou cestu v celé délce 5 km, rozšířenou na 4 metry, v úseku od stadionu k tzv. velbloudu
dokonce na 6 m. Spolu s tím bude vybudováno nové podloží, dojde k odvodnění terénu, vybudování
propustků a položení nového perkového povrchu. Dodavatelem stavby se na základě výběrového řízení
stala firma EUROVIA CS, a.s. (dříve SSŽ) a rekonstrukce probíhá v rámci projektu Jizersko-Jakuszycká
magistrála, spolufinancovaného z Operačního programu příhraniční spolupráce Česko-Polsko.
Kromě rekonstrukce 5 km trati začaly už i práce na rekonstrukci a rozšíření výjezdu ze stadionu a mostů za
výjezdem. Spolu s tím budou vybudovány i nové žulové propustky, most k Dolině bude rozšířen na 4,5 metru
a dojde k opravě přívodů do nádrže Dolina. Kromě toho dojde k úpravě prostranství v těsné blízkosti
stadionu, kde vznikne místo pro důstojné připomenutí památky obětí Expedice Peru v roce 1970.

HOT SPOT V BEDŘICHOVĚ I NA STADIONU
V Bedřichově tento víkend vznikly dva nové hotspoty, tedy místa s možností bezdrátového připojení
k internetu. Lidé je mohou využít nejlépe v obci tam, kde vidí na místní sjezdovky (kde je umístěn jeden
z vysílačů), druhý hotspot je k využití na centrálním parkovišti a na stadionu.
Jizerská o.p.s. pak bude moci rychlé připojení na internet nabídnout i organizátorům různých sportovních
akcí na stadionu. Bereme to jako rozšíření služeb jak pro pořadatele různých závodů, tak pro jednotlivé
sportovce.

pokračování

Novou službu zabezpečila firma Coprosys a pokud lidem stačí připojení o rychlosti do 64 kbps je úplně
zdarma. Pokud chtějí využít rychlejší připojení, mohou postupovat dle návodu, který se objeví pro přihlášení
na internet. Např. jeden den připojení o rychlosti 1 Mbps bude stát 12 Kč. Jedná se o kreditní předplacený
systém, což znamená, že u poskytovatele bude mít zákazník kredit, ze kterého bude čerpat dle toho, jak
službu využije.
Příklad ceníku (více informací na: www.coprosys-lvi.cz)
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